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predseda
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
BRUXELLES

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách 
upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), 
a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (COM(2011)0118 – C7-
0070/2011 – 2011/0051(COD)) 

Vážený pán predseda,

listom z 21. mája 2012 ste v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre 
právne veci o predloženie stanoviska k použitiu článku 77 ods. 2 ZFEÚ ako jediného 
právneho základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex 
Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských 
hraníc), a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda1.

Komisia predložila návrh na základe článku 77 ods. 1 a 2 ZFEÚ, ktorý bol následne v rámci 
riadneho legislatívneho postupu predložený Parlamentu. Výbor pre právne veci ste 
informovali, že počas rokovaní s Radou, ktoré sa začali po orientačnom hlasovaní vo výbore 
LIBE, ktoré sa konalo 27. marca 2012, bol predložený návrh, aby sa ako právny základ použil 
iba článok 77 ods. 2 ZFEÚ.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.
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V oznámení zo 14. júna 2012 predstavila Právna služba Európskeho parlamentu analýzu tejto 
otázky a dospela k záveru, že vypustenie článku 77 ods. 1 ZFEÚ je opodstatnené.

Súvislosti

I. Návrh

Tento návrh obsahuje viacero zmien a doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách 
upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), na základe skúseností 
nadobudnutých počas prvého roka uplatňovania tohto nariadenia.

Najdôležitejšie navrhované zmeny a doplnenia sa týkajú vymedzenia pojmov (napr. metódy 
výpočtu pre „pobyt, ktorý nepresiahne tri mesiace v rámci obdobia šiestich mesiacov“), 
objasnenia požadovanej dĺžky platnosti určitých cestovných dokladov, opatrení na zrýchlenie 
hraničných kontrol, odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže, záchranných služieb 
a kontrol v rámci územia, delegovaných aktov a ohlasovacej povinnosti. Návrh vytvára tiež 
právny rámec pre spoločné hraničné priechody.

II. Dotknuté právne základy

1. Právny základ návrhu

Návrh je založený na článku 77 ods. 1 a 2 ZFEÚ, ktoré znejú takto:

„1. Únia tvorí politiku s cieľom:
a) zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri 
prekročení vnútorných hraníc;
b) zabezpečiť kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc;
c) postupne zaviesť integrovaný systém riadenia vonkajších hraníc.

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom opatrenia týkajúce sa:
a) spoločnej politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt;
b) kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice;
c) podmienok, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín počas krátkeho obdobia voľne
cestovať v rámci Únie;
d) všetkých opatrení potrebných na postupné vybudovanie integrovaného systému riadenia 
vonkajších hraníc;
e) absencia akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekračovaní 
vnútorných hraníc.“

2. Navrhovaná zmena právneho základu

Výbor LIBE požiadal Výbor pre právne veci, aby predložil stanovisko k možnosti použiť iba 
článok 77 ods. 2 ZFEÚ ako právny základ, pričom sa odvolal na návrh Rady, ktorý predložila 
počas prvého trialógu, s odôvodnením, že „Rada by bola rada, keby sa uvádzal len článok 77 
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ods. 2 ZFEÚ, keďže odsek 1 sa týka iba cieľov, zatiaľ čo odsek 2 umožňuje prijímanie 
opatrení.“

III. Analýza 

Pokiaľ ide o výber právneho základu, niektoré zásady vychádzajú z judikatúry Súdneho 
dvora. Po prvé, výber správneho právneho základu má ústavný význam, a to so zreteľom na 
vplyv právneho základu z hľadiska vecnej právomoci a postupu1. Po druhé, podľa článku 13 
ods. 2 Zmluvy o EÚ musí každá inštitúcia konať v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené 
zmluvou2. Po tretie, podľa judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre 
opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu 
preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“3.

Cieľom dotknutého nariadenia je predložiť technické zmeny a doplnenia existujúcich 
pravidiel stanovených v Kódexe schengenských hraníc (pozri odôvodnenie 7). Podľa článku 1 
umožňuje zmenené a doplnené nariadenie (ES) č. 562/2006, „aby sa nevykonávala hraničná 
kontrola osôb, ktoré prekračujú vnútorné hranice medzi členskými štátmi Európskej únie. 
Stanovuje pravidlá, ktorými sa spravuje hraničná kontrola osôb, ktoré prekračujú vonkajšie 
hranice členských štátov Európskej únie.“

Cieľ teda zodpovedá článku 77 ods. 1 ZFEÚ, podľa ktorého Únia tvorí politiku s cieľom 
zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri 
prekročení vnútorných hraníc, zabezpečiť kontroly osôb a účinné monitorovanie 
prekračovania vonkajších hraníc a postupne zaviesť integrovaný systém riadenia vonkajších 
hraníc.

Kým však článok 77 ods. 1 ZFEÚ ustanovuje len, že EÚ tvorí politiku, článok 77 ods. 2 
ZFEÚ udeľuje Parlamentu a Rade právomoc prijímať v súlade s riadnym legislatívnym
postupom opatrenia týkajúce sa tvorby politiky stanovenej v prvom odseku a vymenúva 
konkrétne úlohy a oblasti, pre ktoré sa tieto opatrenia majú prijímať. Odsek 2 teda jasne 
prenáša na inštitúcie právomoci v zmysle jurisdikcie Súdneho dvora Európskej únie a je preto 
vhodný ako právny základ.

Ostáva už len určiť, či treba, aby právny základ dotknutého návrhu tvorilo celé znenie článku 
77 ods. 2 ZFEÚ.

Dotknutý návrh obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa vymedzenia pojmov 
(článok 2 zmeneného a doplneného nariadenia), rozsahu pôsobnosti (článok 3), pravidiel 
týkajúcich sa prekračovania vonkajších hraníc (článok 4) a podmienok pre vstup štátnych 
príslušníkov tretej krajiny vrátane zmien a doplnení (článok 5), hraničných kontrol osôb na 
vonkajších hraniciach (článok 7), oddelených koridorov (článok 9), označovania cestovných 
dokladov štátnych príslušníkov tretej krajiny odtlačkom pečiatky (článok 10), domnienky 
splnenia podmienok dĺžky pobytu štátnymi príslušníkmi tretej krajiny (článok 11), hraničného 
                                               
1 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol, Zbierka 2001, s. I-9713, bod 5; Vec C-370/07 Komisia/Rada, Zbierka 
2009, s. I-8917, body 46 – 49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami, Zbierka 2009, s. I-
11129, bod 110.
2 Vec C-403/07 Parlament/ Komisia, Zbierka 2007, s. I-9045, bod 49 a tam citovaná judikatúra.
3 Pozri najnovší rozsudok vo veci C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, Zbierka 2009, s. I-7585.
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dozoru (článok 12), odopretia vstupu (článok 13), vykonávania kontroly hraníc (článok 15), 
osobitných pravidiel pre kontroly hraníc (články 18 a 19), kontrol v rámci území, na ktorých 
boli zrušené kontroly vnútorných hraníc (článok 21), ako aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
týkajúce sa príloh a výboru, ktorý pomáha pri prijímaní vykonávacích aktov (články 32 a 33), 
a oznámení (články 34 a 35).

Všetky tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli vypracované v súvislosti s oblasťami 
uvedenými v článku 77 ods. 2: spoločná politika v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý 
pobyt (písmeno a)), kontroly osôb prekračujúcich vonkajšie hranice (písmeno b)), podmienky 
cestovania pre štátnych príslušníkov tretích krajín (písmeno c)), opatrenia potrebné na 
postupné vybudovanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc (písmeno d)) 
a absencia kontrol osôb na vnútorných hraniciach (písmeno e)).

Podľa informácií poskytnutých výborom LIBE obsahuje predbežne prerokovaný text s Radou 
viacero ďalších zmien a doplnení týkajúcich sa výpočtu dĺžky krátkodobých víz, ktorý je 
ustanovený v Dohovore, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, ako aj v ostatných aktoch 
týkajúcich sa víz. Týmto sa potvrdzuje potreba odkazovať na celý odsek 2 a najmä na jeho 
písmeno a).

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 19. júna 2012. Výbor preto jednomyseľne1

rozhodol Vám odporučiť ako vhodný právny základ pre návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb 
cez hranice (Kódex schengenských hraníc), a Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská 
dohoda, článok 77 ods. 2 ZFEÚ, pričom nie je potrebné použiť aj článok 77 ods. 1 ZFEÚ.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Baldassarre (podpredseda), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (podpredseda), Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne (predseda), Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner (podpredsedníčka), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico 
Speroni, Keith Taylor, Alexandra Thein, Patrice Tirolien (v súlade s článkom 187 ods. 2 rokovacieho poriadku), 
Axel Voss (spravodajca), Cecilia Wikström a Tadeusz Zwiefka. 


