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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o 26. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008)
(2010/2076(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Hodnotiaca správa o pilotnom projekte EÚ 
(KOM(2010)0070),

– so zreteľom na 25. výročnú správu Komisie o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva 
(2007) (KOM(2008)0777),

– so zreteľom na pracovné dokumenty útvarov Komisie (SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, 
SEK(2009)1685 a SEK(2010)0182,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. septembra 2007 s názvom Európa výsledkov –
uplatňovanie práva Spoločenstva (KOM(2007)0502),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2002 o vzťahoch k sťažovateľom 
vzhľadom na porušenie práva Spoločenstva (KOM(2002)0141),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o 23. výročnej správe Komisie 
o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva (2005)1,

– so zreteľom na článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre petície (A7-0000/2010),

1. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia neodpovedala na otázky, ktoré 
vyslovil Parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach, najmä v uvedenom uznesení 
z 21. februára 2008; poznamenáva nedostatočné zlepšenie v súvislosti 
s transparentnosťou, najmä pokiaľ ide o pilotný projekt EÚ a otázku ľudských zdrojov;

2. poznamenáva, že prostredníctvom pilotného projektu EÚ sa Komisia zameriava na 
posilňovanie „záväzkov, spolupráce a partnerstva medzi Komisiou a členskými štátmi“2 a 
v úzkej spolupráci s národnými administratívami sa zaoberá otázkou, ako pristupovať 
k uplatňovaniu práva Európskej únie; domnieva sa, že ide o formu medzivládnej 
spolupráce, ktorá nahrádza povinnosť Komisie „zabezpečiť uplatňovanie zmlúv, ako aj 
opatrení prijatých inštitúciami na ich základe“ stanovenú v článku 17 ZEÚ;

3. poznamenáva, že na jednej strane sa občanom pripisuje významná úloha pri 
zabezpečovaní súladu s právom EÚ3 a na druhej strane sú občania v rámci pilotného 
projektu EÚ dokonca ešte viac vylúčení z akéhokoľvek následného postupu; domnieva sa, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 184 E, 6.8.2009, s. 63.
2 Hodnotiaca správa o pilotnom projekte EÚ, s. 2.
3 Oznámenie Komisie z roku 2002, s. 5: „Komisia pravidelne uznáva podstatnú úlohu sťažností pri odhaľovaní 
porušovania práva Spoločenstva“.
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že to nie je v súlade so slávnostnými vyhláseniami zo zmlúv, podľa ktorých „sa 
rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejším spôsobom a čo najbližšie k občanom“ (článok 1 
ZEÚ), „inštitúcie EÚ dodržiavajú v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti“ 
(článok 15 ZFEÚ) a „Únia dodržiava pri všetkých svojich činnostiach zásadu rovnosti 
občanov, ktorým sa dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií“ (článok 9 ZEÚ);

4. zastáva názor, že výročné správy Komisie „o kontrole uplatňovania práva Európskej únie“
neposkytujú vo svojej súčasnej podobe občanom alebo ostatným inštitúciám dostatočné 
informácie o skutočnom stave uplatňovania práva EÚ, keďže Komisia odkazuje iba na 
formálne konania proti členským štátom, ktoré ešte netransponovali právo EÚ do svojich 
vnútroštátnych systémov; domnieva sa však, že by skutočne bolo v záujme občanov 
i Parlamentu, ak by sa im v prípade, že Komisia začne konanie vo veci porušenia 
z dôvodu nesprávnej transpozície práva EÚ, poskytli informácie spolu s podrobnosťami 
o týchto porušeniach;

5. vyzýva Komisiu, aby navrhla „kódex postupu vyšetrovania“ vo forme nariadenia podľa 
nového právneho základu článku 298 ZFEÚ, v rámci ktorého by sa stanovili rôzne 
aspekty postupu pri porušení práva vrátane oznámení, časových obmedzení, práva na
vypočutie, povinnosti uviesť dôvody atď., s cieľom posilňovať práva občanov 
a transparentnosť; pripomína Komisii, že jej oznámenie z roku 2002 predstavuje 
významné východisko pre vypracovanie takéhoto „kódexu postupu vyšetrovania“;

6. pripomína, že Výbor pre právne veci nedávno jednomyseľne schválil list na podporu 
tvrdení autora petície vyzývajúceho na uplatňovanie štandardného administratívneho 
postupu pri kontrole a presadzovaní práva EÚ, ktorý by rešpektoval právo Komisie 
rozhodnúť sa, kedy a proti komu začne konanie, a zároveň obmedzil toto rozhodnutie 
rámcom dobrej administratívnej praxe1;

7. pripomína svoje uznesenie zo 4. februára 2010 o revidovanej rámcovej dohode medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou2, v ktorom vyzýva Komisiu, aby „sprístupnila 
Parlamentu súhrnné informácie o všetkých konaniach pri porušeniach na základe úradnej 
výzvy a ak o to Parlament požiada, i o otázkach týkajúcich sa konania pri porušení“3;

8. vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu príslušné údaje s cieľom umožniť vykonanie 
analýzy pridanej hodnoty, ktorú pilotný projekt EÚ prináša existujúcemu postupu riešenia 
prípadov porušenia práva, čo by bolo dôvodom na ďalšie rozšírenie projektu; domnieva 
sa, že tieto údaje by mali napríklad umožniť Parlamentu overiť, či obdobie 10 týždňov, 
ktoré sa členskému štátu udeľuje na nájdenie riešenia konkrétneho prípadu, neprispelo 
k ďalšiemu oddialeniu začatia konania o porušení, ktorého trvanie je už aj tak mimoriadne 
dlhé a nie je presne vymedzené; 

9. žiada Komisiu, aby vyčlenila dostatočné zdroje na to, aby mohla vykonávať plnú kontrolu 
uplatňovania práva EÚ, začať vlastné konania a stanoviť priority pre prijímanie 

                                               
1 „Voľnosť môže byť v súčasnom riadení nevyhnutným zlom; absolútna voľnosť sprevádzaná absolútnym 
nedostatkom transparentnosti je však v zásadnom rozpore s právnym štátom.“ – Frassoniovej správa 
(2005/2150(INI)) o 21. a 22. výročnej správe Komisie o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva (2003 
a 2004), s. 17 dôvodovej správy.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0009.
3 Idem, ods. 3 písm. e) bod 5.
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prísnejších a systematických opatrení; vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu jasné 
a úplné údaje o zdrojoch vyčlenených na vedenie konaní pri porušeniach v rámci 
jednotlivých Generálnych riaditeľstiev i o prostriedkoch určených na pilotný projekt EÚ, 
ktoré opakovane požadoval; pripomína Komisii, že Parlament sa zaviazal, že ju podporí 
prostredníctvom zvýšenia rozpočtových prostriedkov s cieľom zvýšiť objem finančných 
zdrojov;

10. pripomína, že Rada sa zaviazala podnecovať členské štáty, aby vypracúvali a uverejňovali 
tabuľky vyjadrujúce vzájomný vzťah medzi smernicami a vnútroštátnymi transpozičnými 
opatreniami; zdôrazňuje, že tieto tabuľky sú veľmi dôležité na to, aby Komisia mohla vo 
všetkých členských štátoch účinne monitorovať vykonávacie opatrenia;

11. konštatuje, že vnútroštátne súdy majú zásadnú úlohu pri uplatňovaní práva Európskej 
únie, a plne podporuje úsilie EÚ o posilnenie a koordináciu školení v oblasti súdnictva pre 
štátnych sudcov, právnické profesie, úradníkov a štátnych zamestnancov v štátnych 
správach;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, 
Európskemu ombudsmanovi a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V tejto správe sa hodnotí kontrola uplatňovania práva Európskej únie v roku 2008, ktorú 
vykonala Komisia. Analýza sa zameriava na hodnotiacu správu Komisie o pilotnom projekte 
EÚ, v ktorej Komisia navrhuje vyhodnotiť účinnosť tohto projektu 22 mesiacov po jeho 
zavedení. Spravodajca nastoľuje niekoľko kľúčových otázok spojených s fungovaním 
pilotného projektu EÚ a úlohou občanov pri zabezpečovaní dodržiavania príslušného práva 
EÚ a žiada Komisiu, aby poskytla príslušné údaje s cieľom umožniť vykonanie analýzy 
pridanej hodnoty, ktorú tento projekt prináša existujúcemu postupu riešenia prípadov 
porušenia práva1. Spravodajca tiež navrhuje vyzvať Komisiu, aby vypracovala „kódex 
postupu vyšetrovania“ prípadov porušenia práva podľa nového právneho základu článku 298 
ZFEÚ s cieľom posilňovať práva občanov a transparentnosť.

                                               
1 Rozsiahla diskusia o obavách Parlamentu spojených s fungovaním pilotného projektu EÚ je obsahom článku 
Melanie Smithovej s názvom Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement 
process – Presadzovanie, kontrola, overovanie, outsourcing; pokles úrovne konaní pri porušeniach (2008) 33 
European Law Review 777.


