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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie 
rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre občanov“ 
(COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Vážená pani predsedníčka,

listom z 5. marca 2012 ste v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre 
právne veci o stanovisko týkajúce sa posúdenia správnosti právneho základu zvoleného 
Komisiou pre návrh nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje 
program „Európa pre občanov“. Komisia predložila uvedený návrh 14. decembra 2011 na 
základe článku 352 ZFEÚ. Vo svojom liste túto skutočnosť spochybňujete, pričom 
upozorňujete predovšetkým na to, že súčasný program „Európa pre občanov“ (2007 – 2013) 
má dvojitý právny základ – bývalé články 151 a 308 Zmluvy o ES (v súčasnosti články 167
a 352 ZFEÚ) –, a tiež na to, že bol prijatý na základe spolurozhodovacieho postupu.

Súvislosti

I. Návrh

Program „Európa pre občanov“, ktorý Komisia navrhuje na obdobie rokov 2014 – 2020, 
vychádza z programu, ktorý je v súčasnosti v platnosti. Pokiaľ ide o všeobecný cieľ návrhu, 
v článku 1 ods. 2 sa uvádza, že: „V rámci celkového cieľa prispieť k pochopeniu Európskej 
únie a propagovať občiansku účasť program prispeje k tomuto všeobecnému cieľu: 
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posilňovať pamiatku a rozširovať kapacitu občianskej účasti na úrovni Únie.“. Článok 2 je 
konkrétnejší: cieľom programu bude „zvyšovať informovanosť o pamiatke, histórii, identite a 
cieli Únie stimuláciou diskusie, úvah a tvorby sietí“ (článok 2 ods. 1 návrhu) a „motivovať k 
demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu 
tvorby politiky Únie občanmi“ (článok 2 ods. 2 návrhu). Ako sa uvádza v dôvodovej správe, 
návrh má „mobilizovať občanov na miestnej úrovni, aby diskutovali o konkrétnych otázkach 
európskeho záujmu“1. Ako sa ďalej uvádza v správe: „Takto sa občania oboznamujú s 
vplyvom politík Únie na ich každodenný život.“.

V článkoch 3, 4, 5 a ďalej sa v návrhu stanovuje a vymedzuje, ako sa tieto ciele majú splniť. 
Uvádzajú sa v nich opatrenia, štruktúra programu, zapojenie do programu, spolupráca 
s medzinárodnými organizáciami, vykonávanie programu atď. 

II. Dotknuté právne základy

1. Právny základ návrhu

Návrh vychádza z článku 352 ZFEÚ, ktorý znie takto:

„Článok 352

Ak sa preukáže, že v rámci politík vymedzených v zmluvách je na dosiahnutie niektorého 
z cieľov uvedených v zmluvách nevyhnutná činnosť Únie a zmluvy na to neposkytujú 
potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľne na návrh Komisie a po udelení súhlasu 
Európskeho parlamentu vhodné ustanovenia. Ak Rada prijíma tieto ustanovenia v súlade 
s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie a po udelení 
súhlasu Európskeho parlamentu.“

2. Navrhovaná zmena právneho základu
Vo svojej žiadosti o stanovisko k právnemu základu adresovanej Výboru pre právne veci 
uvádzate možnosť pridať článok 167 ZFEÚ, ktorý má nasledujúce znenie:

„Článok 167

1. Únia prispieva k rozkvetu kultúr členských štátov, pričom rešpektuje ich národnú a 
regionálnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo.

2. Činnosť Únie sa zameriava na podporu spolupráce medzi členskými štátmi a v prípade 
potreby na podporu a doplňovanie ich činnosti v nasledujúcich oblastiach:
– zlepšovanie vedomostí a šírenie kultúry a histórie európskych národov,
– zachovanie a ochrana kultúrneho dedičstva európskeho významu,
– nekomerčné kultúrne výmeny,
– umelecká a literárna tvorba vrátane audiovizuálnej oblasti.

3. [...]

                                               
1 COM(2011)0884, dôvodová správa, s. 2.
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4. [...]

5. S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku:
– Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Výborom regiónov prijmú podporné opatrenia, ktorých účelom nie je zosúlaďovať zákony 
a iné právne predpisy členských štátov, [...]“

III. Analýza 

1. Zásady stanovené Súdnym dvorom
Ako poukázal Súdny dvor, výber právneho základu má „význam z ústavného hľadiska“1, 
keďže v Únii funguje zásada „zverených právomocí“. Súdny dvor uviedol, že vo všeobecnosti 
musia mať opatrenia len jeden právny základ. Opatrenie, ktoré má dva zámery, dva ciele 
alebo dva prvky, by malo mať jediný právny základ, ktorý sa stanoví podľa jeho hlavného 
prvku2. Dvojitý právny základ sa môže použiť „ak sa výnimočne preukáže, že akt sleduje 
viacero cieľov zároveň alebo že obsahuje viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené 
tak, že jeden vo vzťahu k druhému nie je druhoradý alebo nepriamy“3.

Súdny dvor zároveň stanovil rozličné kritériá, ktorými by sa mal riadiť výber právneho 
základu pre každý konkrétny prípad. Súd tieto kritériá opakovane uvádza vo svojej judikatúre 
a dali by sa zhrnúť takto:
– výber nie je subjektívny; musí sa „zakladať na objektívnych, súdom preskúmateľných 
skutočnostiach“4;
– mal by medzi ne patriť cieľ a obsah príslušného opatrenia5.

Pokiaľ ide o článok 352 ZFEÚ ako právny základ, Súdny dvor sa domnieva, že konanie podľa 
článku 352 je opodstatnené len vtedy, keď Únii nedáva potrebnú právomoc žiadne iné 
ustanovenie zmluvy6. V tomto prípade môže byť potrebné použiť ako právny základ článok 
167 ZFEÚ.

2. Ciele návrhu
Návrh sleduje dva ciele: „pamiatku a európske občianstvo“ a „demokratickú angažovanosť 
a občiansku účasť“ (článok 3 ods. 1). Oba tieto ciele sú rovnako dôležité, žiaden nie je 
podriadený druhému.

a) „Pamiatka a európske občianstvo“
V článku 167 ZFEÚ sa v odseku 2 hovorí o „zlepšovaní vedomostí a šírení kultúry a histórie 
európskych národov“. Cieľ návrhu týkajúci sa „pamiatky“ sa vzťahuje na históriu Únie 

                                               
1 Stanovisko č. 2/00 zo 6. decembra 2001 o Kartagenskom protokole [2001] Zb. s. I-9713.
2 Vec C-42/97, Európsky parlament/Rada [1999] Zb. s. I-869, body 39 a 40.
3 Vec C-441/06, Komisia/Európsky parlament a Rada [2007] Zb. s. I-8887, bod 47.
4 Vec C-45/86, Komisia/Rada [1987] Zb. s. 1439, bod 5.
5 Pozri vec C-300/89, Komisia/Rada [1991] ECR I-287, bod 10; ďalej vec C-411/06, Komisia/Európsky 
Parlament a Rada, [2009] Zb. I-7585, bod 45; a vec C-166/07, Európsky parlament/Rada [2009] Zb. I-7135, 
bod 4.
6 Vec 45/86, Komisia/Rada [1987] Zb. 1493, bod 13; vec C-436/03, Európsky parlament/Rada, [2006] Zb. I-
3733, body 36 – 46; vec C-166/07, Európsky parlament/Rada [2009] Zb. I-7135, body 40 – 41.
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a upravuje ho teda článok 167 ZFEÚ. Treba si uvedomiť, že skutočnosť, že slovo „kultúra“ 
nie je výslovne uvedené v návrhu ani medzi jeho cieľmi, nie je dôvodom pre odlišný 
výsledok: výslovné odvolanie sa na „kultúru“ nie je potrebné na to, aby bolo nevyhnutné 
uplatniť článok 167 ZFEÚ, keďže postačuje odvolanie sa na „históriu“. 

b) „Demokratická angažovanosť a občianska účasť“
Ďalší cieľ návrhu, ktorý sa týka „občianskej účasti“, súvisí s európskym občianstvom. Zmluva 
neobsahuje konkrétny právny základ pre opatrenia týkajúce sa tejto otázky. Bolo by preto 
potrebné použiť článok 352 ZFEÚ. Aby sa v tejto súvislosti mohol ako vhodný právny základ 
použiť článok 352 ZFEÚ, príslušná činnosť musí byť nevyhnutná na dosiahnutie niektorého 
z cieľov uvedených v zmluvách (pozri uvedený text článku 352 ods. 1 ZFEÚ). Článok 9 ZEÚ 
stanovuje občianstvo Európskej únie, ktoré dopĺňa štátne občianstvo1. V článku 11 ods. 1 
ZEÚ sa inštitúciám Únie stanovuje povinnosť poskytovať „občanom a reprezentatívnym 
združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti 
Únie“. Druhý z cieľov by sa mal realizovať na základe opatrení návrhu týkajúcich sa 
európskeho občianstva. Článok 352 sa preto javí ako vhodný právny základ pre tento cieľ.

3. Program „Európa pre občanov“ 2007 − 2013
Porovnanie so súčasným programom, ktorý vo svojej žiadosti o stanovisko k právnemu 
základu taktiež spomínate, potvrdzuje tento výsledok: súčasný program má na jednej strane za 
cieľ zaistiť zapojenie európskych občanov do procesu európskej integrácie a na druhej strane 
vytvárať u európskych občanov európsku identitu založenú na spoločných hodnotách, histórii 
a kultúre. Kým na kultúrny aspekt sa vzťahuje článok 167 ZFEÚ, na prvok občianskej účasti, 
pre ktorý sa v zmluvách neustanovuje konkrétny právny základ, bolo potrebné použiť článok 
352 ZFEÚ. Takýmto spôsobom tvoria právny základ programu Európa pre občanov v znení z 
roku 2006 oba články spoločne.

4. Procedurálne aspekty
Je potrebné poznamenať, že ak sa použije článok 352 ZFEÚ v kombinácii s inými 
ustanoveniami zmluvy, príslušné procedurálne požiadavky sa musia skombinovať. Hoci 
Súdny dvor vo všeobecnosti v súvislosti s dvojitými právnymi základmi zastáva názor, že ich 
nemožno prijať v prípadoch, keď postupy stanovené pre každý právny základ nie sú 
zlučiteľné2, v súvislosti s článkom 352 ZFEÚ otázku zlučiteľnosti nenastoľuje (za 
predpokladu, že použitie článku 352 ZFEÚ nevyhnutne znamená, že žiadny iný právny základ 
nie je k dispozícii). Práve naopak, Súdny dvor umožňuje, aby sa požiadavka jednomyseľnosti 
podľa článku 352 ZFEÚ skombinovala s inými postupmi, napríklad s riadnym legislatívnym 
postupom3.  Zdá sa, že v tomto prípade by sa uplatnil riadny legislatívny postup v kombinácii 
s jednomyseľnosťou.

                                               
1 „Únia dodržiava pri všetkých svojich činnostiach zásadu rovnosti občanov, ktorým sa dostáva rovnakej 
pozornosti zo strany jej inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu 
príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho.“
2 Vec C-300/89 Komisia/Rada (Oxid titaničitý) [1991] Zb. I-2867, body 17 – 25.
3 Vec C-166/07, Európsky parlament/Rada, bod 69. 
Pozri napr. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1232/2010 z 15. decembra 2010 o finančných 
príspevkoch Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) (Ú. v. EÚ 346, 30.12.2010, s. 1), 
v ktorom sa v právnom východisku 6 uvádza „v súlade s riadnym legislatívnym postupom a požiadavkou 
jednomyseľnosti v Rade ustanovenej v článku 352 ods. 1, prvá veta Zmluvy o fungovaní Európskej únie “.
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5. Stanovisko Právnej služby
Právna služba vo svojej správe adresovanej Vášmu výboru z 21. februára 2012 a tiež v správe 
z 15. marca 2012, ktorú pripravila na žiadosť Výboru pre právne veci o vydanie stanoviska k 
právnemu základu, uviedla , že právnym základom pre tento návrh by mali byť články 167 a 
352 ZFEÚ.

IV. Záver a odporúčanie

Výbor pre právne veci preskúmal uvedenú vec na schôdzi 27. marca 2012. Výbor preto na 
tejto schôdzi jednomyseľne1 rozhodol odporučiť, aby vhodným právnym základom návrhu 
nariadenia, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre 
občanov“, boli články 167 a 352 ZFEÚ.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), 
Françoise Castex (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco 
Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


